
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
Riadiaci orgán 

Rozšírenie o výskum a inovácie 

PO1 – 6 (3,1 mld. €) 

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 
Sprostredkovateľský orgán 

PO7 (788 mil. €) 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Sprostredkovateľský orgán 

PO9 – PO10 (852 mil. €) 

Ministerstvo hospodárstva SR 
Sprostredkovateľský orgán 

PO9 – PO12 (1,2 mld. €) 

Výročná správa o vykonávaní 
OP Integrovaná infraštruktúra 

2019 Zhrnutie pre občanov 

Doprava 
Informatizácia 
Výskum a inovácie 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) svojimi výsledkami za rok 2019 dosiahol splnenie stanovených záväzkov 
pre čerpanie. K 12.decembru 2019 vyčerpal 1,4 miliardy eur (35 percent) z alokácie 3,9 miliardy eur. Tým sa vytvoril priestor 
pre navýšenie alokácie a záchranu finančných prostriedkov, ktoré sa nepodarilo vyčerpať na vedu a výskum v Operačnom 
programe Výskum a inovácie (OP VaI).  Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravilo Akčný plán na zlepšenie čerpania 
eurofondov na výskum a inovácie, na základe ktorého vláda SR 13. 12. 2019 rozhodla o zlúčení  OP VaI s OPII, vďaka čomu 
sa zachránilo 85,27 miliónov eur pre Slovensko. Celkové čerpanie zlúčeného OPII dosiahlo k 31.12.2019 hodnotu 1,7 miliardy 
eur (28 percent) z alokácie 6,1 miliardy eur. 
 
Novým cieľom OPII je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického 
rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom projektov rozvoja 
dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových 
a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania. 
 

 Alokácia 

6,1 
miliardy € 

 Kontrahovanie 

3,9 
miliardy € 

 Čerpanie 

1,7 
miliardy € 

 
 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Aktivity za rok 2019 

 Odovzdaný do užívania bol doposiaľ najvýchodnejší 14-
kilometrový úsek diaľnice D1, Budimír – Bidovce. 
Celková zmluvná hodnota diela je 197 miliónov eur. 

 Efektívne pokračovala výstavba úseku D1 Prešov, 
západ – Prešov, juh. Tunel Prešov, ktorý je súčasťou 
úseku bol prerazený v predstihu o tri mesiace. 

 V Štúrove otvorili novú okružnú križovatku, ktorej 
výstavba sa začala v roku 2018. Náklady projektu boli 
takmer 1,7 milióna eur. 

 17. júna 2019 bola otvorená zmodernizovaná cesta 
I/65 medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami. 
Celková obnova úseku za 24,6 mil. eur v sebe zahŕňala 
aj rekonštrukciu piatich mostov, šiestich križovatiek 
a vybudovanie chodníkov pre chodcov.  

 Takmer 5 kilometrov zrekonštruovanej cesty prvej 
triedy I/66 v Ždiari s chodníkmi a lávkou pre peších 
bolo uvedených do prevádzky v októbri 2019. 

 

Realizovali sme a dokončili viaceré strategicky významné dopravné projekty 

 V meste Žilina pribudlo 12 nových, energeticky 
úsporných trolejbusov vďaka príspevku z fondov 
Európskej únie. Spolu jazdí po meste 29 moderných 
nízkopodlažných trolejbusov, ktoré sú vo veľkej obľube 
Žilinčanov.  

 Nové záchytné parkovisko pri železničnej stanici 
v Pezinku za 2,1 mil. eur umožňuje parkovanie pre 
takmer 300 vozidiel a 45 cyklistov. 

 V nasledujúcich dvoch rokoch pribudne 21 nových 
dieselmotorových vlakov na slovenské regionálne trate 
v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom 
samosprávnom kraji. Európska komisia prispeje na 
vlaky sumou 63,6 milióna eur, 6 začalo jazdiť v roku 
2019. 

Okrem toho sa nám podarilo 

Riadiaci orgán v roku 2019 predložil 
Európskej komisii viacero veľkých 
projektov na schválenie 
a financovanie z prostriedkov EÚ. 
Napr.: 

 modernizácia železničnej trate 
v úseku Púchov – Považská 
Teplá,  

 diaľničný úsek D1 Budimír – 
Bidovce,  

 diaľničný úsek D1 Prešov, západ 
– Prešov, juh. 

 

 Po troch rokoch rokovaní 
Európska komisia definitívne 
schválila rozhodnutie, ktoré 
ušetrí z rozpočtu Bratislavy 
a Košíc viac ako 40 miliónov eur. 
Išlo o spornú daň z pridanej 
hodnoty pri dopravných 
projektoch mestskej hromadnej 
dopravy, ktorá pôvodne nemala 
byť preplácaná zo zdrojov EÚ.  

 

 Počas celého roka 2019 boli 
občania informovaní o podpore 
dopravných projektov 
z prostriedkov EÚ cez mediálnu 
kampaň. Celkovo boli 
pripravené štyri televízne spoty, 
ktoré verejnosti približujú 
konkrétne projekty realizované 
v rámci celej krajiny.  

 

DOPRAVA 

www.opii.gov.sk 
 

http://www.opii.gov.sk/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Informatizácia spoločnosti napredovala nasledovne 

Aktivity za rok 2019 INFORMATIZÁCIA 

 V roku 2019 bolo schválených na Riadiacom výbore pre 
PO7 OPII 23 štúdií uskutočniteľnosti pre národné 
projekty.  

 V priebehu roku 2019 bolo uzavretých 358 nových 
zmlúv na národné a dopytovo orientované projekty, 
pričom k 31.12.2019 bolo v implementácii 366 
projektov, z toho: 
- 46 národných projektov,  
- 320 dopytovo-orientovaných projektov; 

 V roku 2019 boli 2 národné fázované projekty riadne 
ukončené. 

 

 Úspešná realizácia dopytovo-orientovanej výzvy WIFI 
pre Teba  

 

Príprava verejných obstarávaní na národné projekty 

11 vyhlásených verejných obstarávaní na národné projekty k 31.12.2019  
Nasledujúce vyhlásenie verejných obstarávaní bude vykonané v roku 2020, čo bude znamenať realizáciu projektov, ktoré 
budú mať najväčší prínos pre občanov ako napr. národný projekt:  
 

 

 Z pohľadu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu považujeme za kľúčové projekty 
zameriavajúce sa na kybernetickú bezpečnosť. V roku 
2019 začala implementácia národného projektu 
„Národný systém riadenia incidentov kybernetickej 
bezpečnosti vo verejnej správe“. Hlavným cieľom 
národného projektu je vytvorenie siete adekvátne 
odborne a technicky vybavených jednotiek CSIRT 
schopných zabezpečiť prevenciu a odhaľovanie 
kybernetických incidentov na celonárodnej úrovni. 

 

v rámci výzvy prebehlo šesť hodnotiacich 
kôl, pričom počet predložených žiadostí o 
NFP do 31.12.2019 je 463. 

 

463 projektov WIFI 
pre Teba. 

eGovernment 
cloud. 

kybernetická 
bezpečnosť. 

digitálne služby pre 
občanov. 

eZdravie. 

Hlavné oblasti informatizácie v rámci OPII 

 Zvyšovanie úžitkovej hodnoty 
digitálnych služieb pre občanov, 
podnikateľov a inštitúcie verejnej 
správy /Modernizácia Ústredného 
portálu verejnej správy - hlavným 
cieľom projektu je pomocou 
vylepšených funkcionalít 
ústredného portálu verejnej správy 
www.slovensko.sk jednoduchšie, 
efektívnejšie a rýchlejšie realizovať 
všetky centralizované elektronické 
služby štátu a samospráv.  

 Elektronizácia služieb regionálneho 
a vysokého školstva SR - realizáciou 
projektu je primárne priniesť 
občanovi (rodič, dieťa / žiak / 
poslucháč / študent, pedagogický a 
odborný zamestnanec, podnikateľ) 
nové možnosti prístupu k 
vybaveniu jednotlivých životných 
situácií, ktoré nastávajú v rámci 
vzdelávacieho procesu na úrovni 
regionálneho školstva a vysokého 
školstva.  

 Rozšírenie portfólia 
služieb a inovácia služieb 
elektronického 
zdravotníctva - projekt 
rieši rozšírenie služieb a 
inováciu služieb 
elektronického 
zdravotníctva (eZdravie) 



Celková výkonnosť OP Integrovaná infraštruktúra časť Výskum a inovácie bola naďalej poznačená problémami z 
predchádzajúceho obdobia. Aj keď v sledovanom roku pribudlo 213 nových projektov v sume 320 593 243,46 € a 
prijímateľom boli vyplatené finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie vo výške 118 377 868,08 € a napriek prijatým 
opatreniam na zlepšenie implementácie, sa časovú stratu spôsobenú oneskorenou prípravou implementačného prostredia 
nepodarilo dobehnúť. Z dôvodu predídenia trvalej straty finančných prostriedkov v roku 2019 došlo k zlúčeniu OP VaI s 
OPII (účinnosť 13.12.2019). 
 

Výskum a inovácie pod hlavičkou OPII 

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK SA POSKYTUJE V PIATICH DOMÉNACH INTELIGENTNEJ 
ŠPECIALIZÁCIE STRATÉGIE SR (RIS3 SK 

V operačnom programe Integrovaná infraštruktúra je oblasť výskumu, vývoja a inovácií  realizovaná v 
prioritných osiach 9 - 12 s  alokáciou 3 394 149 720 € prostredníctvom sprostredkovateľských orgánov pre  túto 
oblasť, a to Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 
 
 
 

Nové projekty 

213 

Celkový stav a vývoj OP II časť Výskum a inovácie 

 
 

Pokrok dosiahnutý v roku 2019 
 

ZDRAVÉ POTRAVINY 

A ŽIVOTNÉ  

PROSTREDIE 

ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA 

A ZDRAVOTNÍCKE 

TECHNOLÓGIE 

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY  

PRE 21. STOROČIE 

PRIEMYSEL 

PRE 21. STOROČIE 

DIGITÁLNE SLOVENSKO 

A KREATÍVNY PRIEMYSEL 

Platí pre 
prioritné osi 

9 a10 
 

Výzvy/vyzvania   -   K 31.12.2019 bolo celkom vyhlásených 
 

43 
Dopytovo-orientovaných  

Výziev v alokácii 

1 535 189 841 €* 

 

11 
Vyzvaní pre národné 

projekty v alokácii 

222 034 636 €* 

2  
vyzvania pre finančné 

nástroje v alokácii 

200 905 000 €* 

11  
vyzvaní pre technickú 

pomoc v alokácii 

82 557 539 €* 

1 
vyzvanie pre veľký 
projekt v alokácii 

55 650 000 €* 

V roku 2019 bolo vyhlásených 7 DOP výziev v alokácii 138,5 mil. €* 

 

                

 
 
 
 
 
 

 

 

                 

Aktivity za rok 2019 VÝSKUM A INOVÁCIE 

Hodnota projektov 
preplatených z EÚ 

118,4 mil. € 

Zmluvy na projekty 
V hodnote 

320,6 mil. € 



Príklady úspešne realizovaných projektov Výskum a inovácie 

Projekt 1 

 NÁZOV PROJEKTU Hodnotenie rizikových faktorov 
životného a pracovného prostredia ako podklad 
populačných intervencií prevencie chronických 
chorôb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝSTUP PROJEKTU Nezávislý výskum a vývoj v oblasti 
monitorovania vplyvu rizikových faktorov, zložiek 
životného a pracovného prostredia na zdravie, 
zameriavajúci sa na analýzu a skúmanie vplyvu týchto 
zložiek vo vzťahu k etipatogenéze, priebehu a prognóze 
závažných ochorení, vrátane nádorových ochorení, 
kardiovaskulárnych ochorení a iných. Dôležitá v tomto 
smere aj oblasť monitoringu psychosociálnych faktorov  
a kvalita života pacientov v rôznych oblastiach. Aktivity 
projektu boli zamerané najmä na: 

• Rádiofrekvenčné elektromagnetické  polia – 
analýza fyzikálnych parametrov, biologických 
účinkov a  dopady na zdravie obyvateľstva 

• Analýzu vybraných faktorov životného  
 a pracovného prostredia 

• Monitorovanie expozície obyvateľstva  
 a zamestnancov toxickým a karcinogénnym   
 kovom  

Kolektív riešiteľov vyhodnotí celú metodiku projektu 
prípadne navrhne jej modifikáciu alebo určí jej ďalšie 
smerovanie. Odborná verejnosť bude o výsledkoch 
informovaná prostredníctvom publikácií v odborných 
domácich i zahraničných periodikách. Výsledky boli 
prezentované na domácich i zahraničných konfe- 
renciách. V neposlednej rade boli navrhnuté opatrenia a 
predpoklady pre riešenie problémov do budúcnosti  
smerujúce k zníženiu expozície toxických a karci- 
nogénnych látok a zlepšeniu zdravotného stavu. 

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU  

       Slovensko/Žilinský kraj/Martin 

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU(NFP + 

vlastné zdroje): 3 151 209,32 €  

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK  

                2 993 648,85 € 

 

NÁZOV PROJEKTU Inovácia produkčného procesu 
spoločnosti ALIEN studio s.r.o.  
 
VÝSTUP PROJEKTU Projekt realizovala spoločnosť, ktorá sa 
od svojho vzniku špecializuje na 3D grafiku a animáciu 
v reklamnej, televíznej a filmovej oblasti. Predmetom 
hlavnej aktivity projektu boli dva logické celky:  

•   Systém motion capture a príslušná technika 

•   Podpora marketingových aktivít   

Aktivity projektu sa realizovali prostredníctvom  

nákupu nového dlhodobého majetku využívaného pri 

zásadnej inovácii produkčného procesu. Systém motion 

capture sa využíva na zachytávanie pohybov reálnych 

hercov a ich aplikácii v reálnom čase na 3D modely postáv. 

Systém ušetrí hodiny práce ručnej charakterovej animácie 

a zároveň zachytí realistické pohyby skutočných ľudí, ktoré 

sa dajú naanimovať veľmi ťažko. V rámci projektu boli 

obstarané aj dve animačné grafické stanice - počítače 

určené na 3D modelovanie a animáciu. Na grafických 

staniciach je možné vložiť animované postavy z motion  

capure systému do komplexných 3D scén a ďalej s nimi  

pracovať. Obstaraná Postprodukčná stanica predstavuje 

počítač so strihovou kartou a pomocným hardware na 

komplexné spracovanie a farebné doladenie surových 

obrázkov z grafických staníc, kamery alebo externého 

zdroja. 

 

 

 

 

Obstarané systémy priniesli výhodu v skrátení času 
potrebného na výrobu animácií a s tým súvisiacu finančnú 
úsporu pri tvorbe a realizácii reklamných kampaní. 
Ušetrenie času prispeje k rýchlejšej a  efektívnejšej 
realizácii televíznych či printových reklamných kampaní a k 
novým možnostiam využitia kreatívneho potenciálu 
spoločnosti. 

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU  
      Slovensko/Bratislavský kraj/Bratislava 

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 

                      (NFP + vlastné zdroje): 137 149,33 € 

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK  
         68 574,67 € 

 

Projekt 2 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 

     



Informácie o komunikačných aktivitách programu 

 

Výskum a inovácie 

Európska komisia rozhodla s účinnosťou od  13. 12. 
2019 o schválení zlúčenia OPII s OP  Výskum a 
inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa 
dovtedy ako RO pre OP VaI  podieľalo na viacerých 
komunikačných aktivitách, od 13. 12. 2019 spolu s 
Ministerstvom hospodárstva SR už tiež ako 
sprostredkovateľský orgán pre OP II 

Webové sídlo www.opvai.sk a doplnkové webové 
sídla a sociálne siete 

 
V rámci riadenej publicity boli zverejňované oznamy 
na webovom sídle www.opvai.sk riadiacim orgánom 
MŠVVaŠ SR, sprostredkovateľským orgánom MH SR  
a Výskumnou agentúrou. Bola dokončená 
komplexná zmena úvodnej stránky z dôvodu potreby 
lepšej prehľadnosti a ľahšej orientácie pre všetky 
cieľové skupiny s využitím rotujúcich online 
bannerov a newslettra. V roku 2019 bolo 
zaznamenaných 69 902 návštev webového sídla. Za 
MH SR ako SO, vrátane SIEA, celkový počet riadenej 
publicity predstavuje hodnotu 60, ktorá zahŕňa počty 
zverejnených oznamov v rámci aktualít na 
www.opvai.sk, sociálnej siete Facebook, kde bolo 
operatívne publikovaných množstvo príspevkov. 

 

Online kampaň 

 V súvislosti s vyhlásením výziev na podporu  
strategických priemyselných výskumno-vývojových  
centier v piatich doménach inteligentnej  
špecializácie realizovalo MŠVVaŠ SR online kampaň 
prostredníctvom online bannerov zverejnených 
počas šiestich týždňov na webovej stránke  
parlamentnelisty.sk. Dva týždne bol zverejnený  
animovaný banner informujúci o každej z výziev 
jednotlivo s intervalom rotovania 5 sekúnd.  
Posledné štyri týždne bol zverejnený animovaný 
banner odpočítavajúci dni do uzavretia výzvy.  
Banner obsahoval prelink na výzvy OP VaI. 

 

 

Hlavná komunikačná aktivita 

 Hlavnou komunikačnou aktivitou v roku 2019 bola 
mediálna televízna kampaň v najsledovanejších 
slovenských televíziách. Krátky televízny spot o 
operačnom programe Výskum a inovácie slúžil na 
zvyšovanie povedomia o možnostiach podpory pre 
vedu a výskum z Európskych štrukturálnych  
a investičných fondov. 

Kampaň prebiehala od novembra 2019 do februára 
2020 vo verejnoprávnej televízii na oboch 
verejnoprávnych kanáloch (Jednotka a Dvojka), v  
komerčných televíziách – JOJ Group (TV JOJ, Plus, 
Wau), TV Markíza a kanál Doma a Dajto a  
v spravodajskej televízii TA3. 
 

Publikačná činnosť 

 MŠVVaŠ SR realizovalo informačnú kampaň 
o vyhlásených výzvach aj v printových médiách 
prostredníctvom šiestich inzerátov v celoslovenskom 
vydaní denníka Hospodárske noviny a týždenníka 
Trend. V roku 2019 MH SR publikovalo sedem PR 
článkov v časopise Eurokompas, v rámci ktorých 
prezentovalo okrem možností čerpania finančných 
prostriedkov z OP z aktuálne vyhlásených výziev aj 
príklady úspešných projektov. MH SR zároveň  
informovalo o vyhlásenej výzve prostredníctvom  
relevantných partnerov, ako na úrovni subjektov  
štátnej správy, samosprávy, tak aj združení  
podnikateľov. 

 

Poskytovanie informácií 

 Priamy kontakt so záujemcami o podporu v rámci 
vyhlásených výziev prebiehal elektronickou  
formou, telefonicky a prostredníctvom osobných 
konzultácií. Celkovo bolo za MH SR a SIEA 
zodpovedaných 917 otázok a podnetov.  

 
Informačné semináre 

 Informačné semináre k vyhláseným výzvam –ich 
organizácia prebiehala v gescii MH SR a SIEA  
v spolupráci so sieťou informačno-poradenských  
centier pre EŠIF. V roku 2019 bolo zorganizovaných 
celkovo 5 informačných seminárov pre žiadateľov  
o NFP s celkovým počtom účastníkov seminárov 264 
a 1 informačný seminár pre prijímateľov NFP  
s celkovým počtom účastníkov 32.    
Celkovo bolo zrealizovaných 6 informačných 
seminárov v počet 296 účastníkov. 

 
 

Podujatia 

 Zástupcovia MH SR pri realizácii informačných  
aktivít sa zúčastnili na informačných dňoch  
„Rozpodnikajme región“, 2 podujatia boli v Prievidzi 
a jedno v Snine. Ďalej sa zástupcovia zúčastnili na 
informačnej akcii Smart Factory Hub, ktorá bola 
venovaná prezentácii možnosti podpory podnikania 
z OP VaI. K ďalším podujatiam, na ktorých bol  
prezentovaný OP, patrili Deň ekomobility v  
Bratislave a Aktuálne nástroje na podporu  
podnikateľov v najmenej rozvinutých okresoch  
v Banskej Bystrici a v Prešove. 

 

 


